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M Ø D E R E F E R A T  11. OKTOBER 2019 

Forum Generalforsamling i DIKUs Alumneforening  

Møde afholdt 26. september 2019  

Sted DIKU, Universitetsparken 5, 2100 Ø, afholdt i forbindelse 

med DIKU Alumnedagen samme sted 

 

 

Referent Inge Hviid Jensen, erhvervskonsulent, DIKU  

Til stede 

En række alumner (der findes ikke en deltagerliste) samt den konstituerede 

bestyrelse siden januar 2019: Ioana Mogensen, Simon Søe Nissen, Gorm 

Raabo Larsen og institutrepræsentant Inge Hviid Jensen.  

Konstitueret bestyrelsesmedlem Peter Carstensen var ikke til stede, men 

havde meddelt, at han modtager genvalg.  

Dagsorden og referat: 

Ad 1) Valg af dirigent: Som dirigent valgtes Inge Hviid Jensen 

Ad 2) Valg af referent: Som referent valgtes også Inge Hviid Jensen 

 

Ad 3) Godkendelse af dagsorden: Denne blev godkendt uden bemærkninger. 

Generalforsamlingen blev annonceret 26. august, dvs. 1 md. forinden, 

og var således lovligt indkaldt. 

 

Ad 4) Bestyrelsens beretning, herunder introduktion og formål med DIKU 

Alumneforening.  

Konst. formand (MK) Ioana Mogensen aflagde beretning om aktiviteter 

i det forgangne år og visioner for det kommende. Beretningen udsendes 

sammen med referatet. 



 

SIDE 2 AF 2 Ad 5) Godkendelse af vedtægter.  

Der var enkelte bemærkninger til vedtægterne, der især gik på afklaring 

af tegningsret, mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder for ikke- 

medlemmer (ja, det er muligt), samt paragrafferne om økonomi og 

regnskabsaflæggelse. Da foreningen p.t. ikke har egen økonomi, men er 

finansieret af Datalogisk Institut, giver paragraffen om regnskabs-

aflæggelse eller formue-fordeling ikke mening og vil blive ændret i 

forbindelse med udsendelse af referatet af generalforsamlingen. 

Vedtægterne blev herefter godkendt på forventet indarbejdelse af de på 

generalforsamlingen foreslåede ændringer.  

 

Ad 6) Behandling af emner og forslag modtaget fra alumner: Der var ikke 

indkommet nogen emner eller forslag. 

 

Ad 7) Valg af bestyrelse:  I vedtægterne er anført, at halvdelen af 

medlemmerne i bestyrelsen vælges for 1 år, den anden halvdel for 2 år 

ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen vil være på valgt, hvert år 

der holdes generalforsamling.  

 

Ioana Mogensen og Simon Søe Nissen stillede op for 2 år.  

Gorm Raabo Larsen og Peter Carstensen stillede op for 1 år.  

 

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer gav en kort præsentation af 

sig selv og deres motivation for at stille op til bestyrelsen.  

 

Dirigenten efterlyste yderligere kandidater, idet der er plads til op til 7 

bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i bestyrelsen. Ingen yderligere 

kandidater ønskede at stille op. 

 

De 4 konstituerede bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt 

valgt under klapsalver.  

 

Ad 8) Eventuelt: Der var ingen emner under eventuelt.  

 


